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1 Projectwijzer Meubelopleidingen niveau 4 

1.1 Inleiding 

Veel van wat je in je opleiding leert, wordt je aangeboden in de vorm van een project. Een project 
is een werkvorm waarin alle activiteiten van het meubelvak bij elkaar komen. Van het ontstaan van 
een idee tot en met de oplevering van het product aan een opdrachtgever en alles wat daar tussen 
zit. 

Van elk project krijg je een projectboek waarin staat welke opdrachten je moet uitvoeren om het 
project tot een goed einde te brengen. 

Door je hele opleiding heen zijn alle projecten op dezelfde manier opgebouwd. Ze bestaan allemaal 
uit zes onderdelen, namelijk: 

1. Inleiding & instructie van
het projectboek

2. Programma van eisen
3. Het ontwerp
4. De voorstudie &

werkvoorbereiding
5. De uitvoering & registratie
6. Beoordeling

Elk van deze onderdelen bestaan steeds uit dezelfde opdrachten. De opdrachten vind je in dit 
projectboek. De resultaten van al die opdrachten vormen het projectresultaat. 

1. initiatieffase

2.definitiefase

3. ontwerpfase

4. werkvoorbereidingsfase

5. realisatiefase

6. evaluatiefase

Huidig project Tafel 

Plaats in de opleiding 
Normtraject: 
Leerjaar 1, Periode 2/3/4 

Gerelateerde kerntaken Kerntaak 1 & 2 
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1.2 Algemene projectinformatie 

1.3 Spelregels bij de uitvoering van dit project 

1. Je hebt dit projectboek altijd bij je als je op school aan dit project werkt.

2. Bij elke opdracht wordt aangegeven wat je precies op moet leveren.

3. Bij elke opdracht staat aangegeven bij wie je de producten inlevert.

4. Onder elke opdracht staat aangegeven wanneer je de producten moet inleveren.

pictogram betekenis 

klant 

Klant- 
gesprek 

Programma 
van eisen 

Schets- 
Ontwerp 

GO-NOGO 

PWVB 

Uitvoering 

Projectcyclus
Projectcyclus
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2 Inleiding project Tafel 

In de laatste schoolperiode van leerjaar 1 maak je in de praktijklessen een tafel. Het ontwerpen, 
voorbereiden en tekenen doe je in periode 2 of 3 bij het vak productontwikkeling. De 
werkvoorbereiding ga je afronden bij het vak werkvoorbereiding (pwvb).  

Het proces van ontwerpen start met het zoeken van een klant en het opstellen van een programma 
van eisen. Je ontwerpt je tafel door middel van handschetsen en werkt het ontwerp uit op de 
computer. Het ontwerpproces wordt afgesloten met het maken van een genormeerde 
constructietekening van het definitieve ontwerp. 

Bij het vak persoonlijke werkvoorbereiding maak je een omschrijving van het productieproces. 

In de machinale bewerk je het materiaal voor de tafel en in het praktijklokaal monteer je de 
bewerkte onderdelen tot één geheel. Het afwerken van het meubel voer je ook uit in het 
praktijklokaal. 

Je beheert je eigen werkplek, houdt deze ordelijke en controleert de gezamenlijke werkplekken 
van je klasgenoten. 

Ter afsluiting documenteer je de projectresultaten in een verslag. 

Deze tafel voldoet niet aan de eisen zoals omschreven op pagina 8. 
Hier is geen poot- regelconstructie toegepast. 

En er staat op pagina 8 ook iets over maximale afmetingen van het tafelblad. 
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3 Productontwikkeling 

3.1 Begin 

Voorwaarden om snel en op een goede manier met het ontwerpen van de tafel te kunnen 
beginnen: 

1. Je moet op de hoogte zijn van de eisen die school aan (het maken van) de tafel stelt.
Dit doe je door het bestuderen van de inhoud van dit hele projectboek.

2. Je moet een klant voor je tafel hebben.
Dit kan een familielid, een vriend(in), een kennis of een ‘echt’ commercieel contact zijn.
Je mag ook zélf je de klant zijn.

3. Je moet basiskennis hebben van tafelconstructies en krimpvrije constructies.
Deze kennis doe je op via zelfstudie en via deelname aan de lessen Technologie.
Een belangrijke bron van informatie is het boek ‘Constructies voor de fijne houtbewerking’
van de SH&M.

Algemene inspiratie-tips: 

Ideeën voor je tafel kun je op vele plekken opdoen. 
In ons eigen studiecentrum is veel specialistische 
informatie beschikbaar.  

Zorg ervoor dat je direct al met het verzamelen en 
bewaren van relevante en inspirerende 
afbeeldingen begint: 

Het verzamelen van (voor)beeldmateriaal is bij het 
ontwikkelen van ideeën erg nuttig maar is tevens 
praktisch in gesprekken met klanten en docenten.  

3.2 Schetsontwerp 

3.2.1 Programma van eisen 

Voordat je met het echte ontwerpen begint, moet je helder voor 
ogen hebben aan welke technische, functionele en uiterlijke 
kenmerken het eindproduct moet voldoen, wil het aansluiten bij: 

1. de behoeften van de klant of die van jezelf als opdrachtgever;
2. de eisen die vanuit school gesteld worden;
3. jouw eigen leerdoelen bij dit project

Het schrijven van een programma van eisen (PvE) helpt je daarbij. 
Het PvE is een lijst van specifieke eisen die gesteld worden aan het 
toekomstige product. Denk hier aan eisen die bijvoorbeeld te 
maken hebben met materiaal, vormgeving, functie, 
constructiewijze, afmeting, gewicht en kosten.  

Het PvE zorgt ervoor dat je met duidelijke doelstellingen en een duidelijk kader kunt gaan 
ontwerpen. Je maakt het PvE met Word en voorziet het van een heldere lay-out en logische 
indeling.  
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3.2.2 Ideeschetsen 

Met het PvE als uitgangspunt onderzoek je de mogelijkheden voor je ontwerp. Dit doe je door het 
bestuderen van (literatuur over) tafelconstructies, het verzamelen van beeldmateriaal en het 
maken van schetsen. 

Een aantal beste ontwerpideeën leg je vast in ruimtelijke schetsen van het gehele meubel en in 
schetsen van belangrijke details. Je geeft in de ruimtelijke schetsen ook de globale afmetingen aan. 
De schetsen bespreek je met je PO- en praktijkdocent.  

 

3.2.3 GoNoGo-moment 

Je kunt pas verder met het verder uitwerken van een ontwerpidee als je 
praktijkdocent daarvoor officieel een goedkeuring heeft gegeven. Dit 
noemen wij het ‘GoNoGo-moment’ en je gebruikt daarbij het GoNoGo-
formulier op blz. 14.  

De praktijkdocent beoordeelt op basis van je schetsen of een ontwerp 
voldoet aan de schooleisen. Er wordt gekeken of het ontwerp complex 
genoeg is maar ook realistisch en  uitvoerbaar is in relatie tot jouw 
vaardigheden als meubelmaker en de beschikbare tijd. 

Een goedgekeurd idee werk je verder uit tot een definitief ontwerp waarin vorm, afmetingen, 
constructiedetails en materiaal definitief worden vastgelegd. Dit doe je aan de hand een 
gedetailleerd 3D-model in Ironcad en de hieronder besproken handtekeningen. 
 
 

3.2.4 Schaaltekening  

Van het uiteindelijke ontwerp maak je een schaaltekening. Dit doe je 
zodat je een beeld krijgt van de verhoudingen in jouw meubel. Zijn de 
maten logisch en ziet het meubel er wel uit zoals je oorspronkelijk 
bedacht had. 

De schaaltekening toont het meubel in aanzichten in Amerikaanse 
projectie en op schaal 1:10 of 1:5. Je voorziet de tekening van een kader, 
een ingevulde rechteronderhoek en van de buitenwerkse maten. Je volgt 
hierbij de richtlijnen uit NEN 916. De tekening wordt met de hand gemaakt zodat de maten en 
verhoudingen vastliggen voordat je het in de computer gaat modelleren. 

 

3.2.5 Schetsen van de verbindingen in exploded view 

Je vat details van je uiteindelijke ontwerp ook samen in een reeks schetsen van de verbindingen. 
Deze schetsen dienen een helder en compleet beeld te geven van de gehele constructie van je 
tafel. Je gebruikt daarvoor een weergave in isometrie en in exploded view. De schetsen voorzie je 
van een (hout)textuur en schaduw en je zet de maten erbij. Belangrijk: je schetst uit de losse hand 
(zonder liniaal!) en je zorgt ervoor dat vorm en verhoudingen zo kloppend mogelijk worden 
weergegeven. 

 

3.2.6 Presentatieschets in kleur 

Van het definitieve ontwerp maak je ook een geschetste tekening in kleur. Je kunt hiervoor 
kleurpotloden gebruiken. Je probeert jouw keuze voor de houtsoorten zo goed mogelijk te laten 
itkomen. Deze schets geeft op een aansprekende en waarheidsgetrouwe wijze een beeld van hoe 
je tafel er uiteindelijk uit komt te zien en wat de gebruiksmogelijkheden ervan zijn. 
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3.3 CAD-tekenen 

3.3.1 Constructietekening (t.b.v. persoonlijke werkvoorbereiding) 

Het definitieve ontwerp modelleer je, zoals eerder gezegd, in een Ironcad-scene. Hierin wordt de 
opbouw van je uiteindelijke tafel, inclusief alle verbindingen, tot in de details vastgelegd in de vorm 
van een 3D-model. 

Op basis van dit 3D-model maak je een 
constructietekening in het programma CAXA. Deze 
constructietekening moet opgezet zijn volgens de 
tekenrichtlijnen uit de NEN 916. Dit betekent dat zij in 
ieder geval uit de volgende elementen bestaat: 

• A-formaat papier voorzien van kader en ingevulde
rechteronderhoek;

• Overzichtstekening

• Gehele of gedeeltelijke aanzichten en/of
doorsneden op schaal 1:1
(genummerd en nader verklaard in de
overzichttekening)

• Materiaalaanduiding

• Maatinschrijving

De constructietekening kun je in het praktijklokaal 
gebruiken om (productie)gegevens van af te lezen. 
Alle informatie die je nodig hebt om de tafel te 
kunnen vervaardigen en samenstellen, staat erop 
aangegeven. 

3.3.2 Presentatieafbeelding in Keyshot (rendering) 

Met het behulp van het programma Keyshot maak je een digitale presentatieafbeelding van een 
Ironcad 3D-model. In Keyshot voorzie je het geheel van kleur, textuur en belichting en maak je 
vervolgens een fotorealistische rendering (*.jpg afbeelding) die wordt geprint op A3. Voor ieder 
onderdeel binnen het Wordformat bij Werkvoorbereiding maak je een rendering.  
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3.4 Keuzedeel: Digitale technieken en productievoorbereiding 

3.4.1 Inleiding keuzedeel 

Tijdens de opleiding tot meubelmaker doe je een aantal verplichte keuzedelen. Een van deze 
keuzedelen is digitale technieken en productievoorbereiding. Tijdens de lessen productontwikkeling 
oefen je het examen voor dit keuzedeel 

3.4.2 Opdracht lasersnijder 

Tijdens de lessen productontwikkeling maak je een 2D-CAD-tekening, waarmee je de lasersnijder 
kan aansturen. Je voorziet de tekening van een kader, de juiste lijndikte en lijnkleur. Uiteindelijk zorg 
je ervoor dat je de tekening productieklaar wordt afgeleverd om naar de laser gestuurd te worden 
en uitgevoerd te worden. Het daadwerkelijk lasersnijden is optioneel en doe je op afspraak buiten 
de PO-les. 

3.5 Op te leveren producten PO 

In de laatste week vóór de eindweek van periode 2 lever je alle ontwikkelde producten in bij de 
PO-docent. 

Zie ook de beoordelingsformulier op blz. 15. 

Deze producten zijn: 

Schetsenontwerp: 

✓ Programma van eisen (PvE)
✓ Ideeschetsen
✓ Schaaltekening met tekenpen en liniaal
✓ Schetsen van de verbindingen in exploded view
✓ Presentatieschets in kleur

CAD-tekenen:

✓ Constructietekening volgens NEN 916
✓ Presentatieafbeeldingen in Keyshot ten behoeve van PWVB

Digitale technieken:

✓ CAD-tekening voor lasersnijder

Deze producten worden alleen beoordeeld als ze gebundeld/in een map worden 
aangeboden, voorzien van naam en beoordelingsformulier. 
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4 Persoonlijke werkvoorbereiding 

4.1 Persoonlijke werkvoorbereiding 

Een goede werkvoorbereiding is het halve werk. In het eerste leerjaar ga je kennis maken met 
de persoonlijke werkvoorbereiding. Dat houdt in dat je de tafel gaat bekijken en alle informatie 
gaat opschrijven. Je maakt in een logische volgorde een planning voor het productieproces met 
alle informatie die daarbij hoort. Maar voordat je kunt beginnen heb je de tekeningen nodig die je 
hebt gemaakt bij PO. Aan de hand van je eigen tekeningen maak je een persoonlijke 
werkvoorbereiding. 

4.1.1 Documenten 

Voor de persoonlijke werkvoorbereiding gebruik je twee documenten. Dit zijn de werkstukanalyse 
(Word) en de productiestaten (Excel). Deze twee documeten vul je tijdens de lessen van 
persoonlijke werkvoorbereiding in. De documenten kun je vinden op de V-schijf: 

V: > Klassen > Leerjaren opleiding > MEUBELMAKEN > Meubelmaken BOL4 > meubelmaken 1e jaar 
> persoonlijke werkvoorbereiding > format

4.1.2 Werkstukanalyse 

De werkstukanalyse zorgt ervoor dat je een overzicht krijgt van je tafel. Je gaat je tafel van het 
eindproduct stukje voor stukje uit elkaar trekken en omschrijven. Dat betekent dat je het 
eindproduct gaat bekijken en het eerst gaat opdelen in componenten. De componenten omschrijf 
je met de bijbehorende onderdelen en verbindingen. Uiteindelijk heb je een werkstukanalyse die 
je kunt gebruiken om je productiestaten in te vullen. 

4.1.3 Productiestaten 

In de productiestaten omschrijf je het productieproces en wat je daarvoor nodig hebt. Je denkt 
na over de machines die je moet gebruiken, welke materialen je gebruikt en hoeveel dat kost. Je 
maakt een materiaalstaat met netto en bruto maten en een gedetaileerde planning zodat je weet 
wat je in de praktijk moet doen. Uiteindelijk heb je een document waarin je kunt zien hoe lang 
het productieproces duurt en hoeveel het kost. 
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5 Praktijk meubelmaken 

5.1 Inleiding 

Tijdens het maken van de tafel ga je technieken gebruiken die je geleerd hebt in de eerste en 
tweede periode van het eerste leerjaar. Uiteraard gaan jullie ook een aantal nieuwe 
vaardigheden leren. 

Dat kan zijn: het afschrijven en paren van een complexer meubel. Het maken van een 
krimpvrije constructie en een massief tafelblad. Het machinaal vervaardigen van pen en gat 
verbindingen. Het vakkundig afwerken van een massief houten meubel. 

5.2 Vaste eisen 

5.2.1 Vorm en afmetingen 

Het is voor dit project de bedoeling dat je een 
eenvoudige tafel gaat maken. Het onderstel moet 
bestaan uit vier poten die onderling verbonden zijn 
met vier regels. Het blad moet worden samengesteld 
uit massieve delen die onderling zijn verlijmd 
(houtverbreding). 

De oppervlakte van het blad mag niet groter zijn dan 
0.8 m2. 

5.2.2 De verbindingen 

Voor de verbindingen tussen de poten en de regels 
moet je een pen- en gatconstructie met spatpen 
toepassen en de verbindingen moeten verlijmd 
worden. 

Het tafelblad moet je met houten bladwervels 
monteren, zodat je een krimpvrije constructie 
verkrijgt. 

Het blad mag koud verlijmd worden, maar een 
versterking met lamello’s of domino’s is 
toegestaan. 

5.2.3 Profileringen 

Je bent vrij om je blad of regels te voorzien van een profilering met gebruik van de bovenfrees. 

5.2.4 Machines 

Je mag alle bewerkingen en verbindingen machinaal maken. 
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5.3 Zelf bepalen 

De houtsoort(en) mogen jullie zelf bepalen maar doe dit in overleg met je praktijkdocent. Sommige 
harde tropische houtsoorten verhogen de moeilijkheidsgraad enorm. 

5.4 Afwerking 

Het meubel moet je volledig opgepoetst en zorgvuldig afgewerkt opleveren. Daarvoor mag je olie, 
was, hardwax of een blanke lak gebruiken. Een andere afwerklaag is alleen toegestaan na overleg 
met de praktijkdocent. 

5.5 Beoordeling 

Het meubel wordt beoordeeld aan de hand van de criteria vermeld op de beoordelingslijst van de 
tafel. De beoordeling wordt zowel door jezelf als door twee praktijkdocenten meubel 1e leerjaar 
Bol 4 uitgevoerd. 
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6 Verslag van de tafel 

6.1 Inleiding 

Na het maken van je tafel moet je een verslag schrijven over het hele proces: van ontwerp t/m de 
uitvoering. Volgens het kwalificatiedossier moet een leerling BOL 4 aan het einde van de opleiding 
vaardigheden om te reflecteren op zijn werkproces en zijn gedrag beheersen. Om die reden is deze 
opdracht opgenomen in het projectboek. 

6.2 De eisen voor het verslag 

6.2.1 Lay-out 

Het verslag is uitgewerkt op de computer met het gebruik een verzorgde lay-out. De lettergrote is 
maximaal 12pt. Je past alinea’s en tekstkopjes toe. Je deelt de hoofdstukken overzichtelijk in 
conform de volgorde van deze schriftelijke opdracht. Je stelt een inhoudsopgave samen en je 
nummert alle pagina’s. Het voorblad is voorzien van een kleurenfoto van je tafel, je naam, de 
datum en je klas. Je laat je verslag door een familielid of vriend nakijken op taalfouten voordat je 
het inlevert. 

Het verslag moet worden ingebonden m.b.v. een zwart ringbandje. Dit kan je bij de conciërges 
laten uitvoeren. 

6.2.2 Inleiding 

Je schrijft een korte inleiding waarin je aangeeft wat het doel is van dit verslag. Vervolgens maak 
je de lezer duidelijk waarom je voor dit ontwerp hebt gekozen. Daarna geef je aan welke 
houtsoorten je hebt gebruikt en waarom de keuze op deze soorten is gevallen. Je sluit de inleiding 
af met een antwoord op de vraag of het eindproduct is geworden zoals je het had ontworpen. 

6.2.3 Fotoverslag 

Tijdens de praktijklessen maak je foto’s van je tafel in aanbouw. Vooral veel detailopnames van 
bijvoorbeeld de pennen, frees in bedrijf, houtverbreding lijmen, een beeld van het lijmen van de 
tafel mag ook niet ontbreken in je overzicht. Tot slot een mooie kleurenfoto van het eindresultaat 
op het voorblad maakt het plaatje compleet. 

6.2.4 Evaluatie van de tien handelingen 

Schrijf een uitgebreid verslag over minimaal vijf handelingen die naar jouw mening goed verliepen. 
Het is voor een reflectieverslag belangrijk dat je beschrijft waarom die vijf handelingen zo succesvol 
verliepen. Dezelfde opdracht voer je uit voor vijf handelingen die naar jouw mening niet naar wens 
gingen, of zelfs overnieuw uitgevoerd moesten worden. Ook hier is het belangrijk dat je uitvoerig 
beschrijft waarom deze handelingen niet goed gingen. 

Dus alleen opschrijven ‘zagen ging goed’ wordt als onvoldoende beoordeeld. 
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6.2.5 Evaluatie van het plannen en organiseren 

Na de reflectie over de zaken die goed en minder goed gingen op gebied van het maken van 
meubels maken, schrijf je nu een uitgebreid verslag over je vaardigheden betreffende plannen en 
organiseren. Kijk eens terug naar de afgelopen periode en beschrijf waarom het wel of niet gelukt 
is om het meubel binnen de afgesproken tijd op te leveren. Probeer voor jezelf te achterhalen wat 
nu de werkelijke reden is van te laat of juist op tijd opleveren van het meubel. Factoren als absentie, 
te veel praten met je buurman, of geen besluit kunnen nemen, te laat materiaal bestellen, tekening 
niet klaar of niet volledig of te weinig ervaring met machines kunnen een rol hebben gespeeld bij 
te laat opleveren. Maar ook privéomstandigheden zouden invloed kunnen hebben gehad op je 
concentratie. 

Evalueer ook het maken en het gebruik van de werkplanning en het bijhouden van je dag journaal. 
Mocht het je niet gelukt zijn om volgens een planning te werken, dan maken je een analyse en 
beschrijven je wat daar de oorzaak van is geweest. Misschien heb je wel goede ervaringen met het 
bijhouden van de planning en het dagjournaal. In dat geval beschrijf wat je voor jou de meerwaarde 
is geweest om het bij te houden. Je sluit de evaluatie af door te onderzoeken of je deze periode 
ook een vaardigheid hebt geleerd op gebied van plannen en organiseren. 

 

6.2.6 Herschrijven van de werkvolgorde 

Na het maken van jouw meubel weet jij als geen ander hoe dit de volgende keer het beste 
aangepakt kan worden. Schrijf gedetailleerd een nieuwe werkvolgorde aan de hand van jouw 
ervaringen. Gebruik hiervoor uit het HMC format het tabblad: werkvolgorde en planning. 

 

6.2.7 Conclusie 

In de eindconclusie beschrijf je uitgebreid of je tevreden bent over de kwaliteit van jouw werk en 
het tempo waarin je dit hebt uitgevoerd. Vanuit de positie van een vogel in de lucht kijk je terug 
naar je activiteiten bij PO, je werk in het praktijklokaal en naar je inspanningen voor dit verslag.  

Beschrijf uitgebreid in je verslag wat je hebt geleerd aan nieuwe handelingen in deze periode. Dat 
kunnen handelingen aan de werkbank of in de machinale zijn, maar dat kunnen ook 
vaardigheden uit de eerste twee perioden van leerjaar 1 zijn waarin je veel beter bent 
geworden. 

Tot slot sluit je de conclusie af met een gouden tip voor een toekomstige HMC leerling leerjaar 1. 

 

6.2.8 Bijlagen 

De volgende bijlage moet je aan je verslag toevoegen: 

✓ Kopie van een schets van het ontwerp van je tafel. 
✓ Een Ironcad scene op A- 4 formaat. 
✓ Werkstukanalyse 
✓ De bij aanvang opgestelde planning op A-3 formaat ingevouwen (productiestaten tabblad 

‘planning’) 
✓ De houtstaat (productiestaten tabblad ‘materiaal’) 
✓ De  originele,  handgeschreven  dag  journalen(  projectboek  samen  met verslag inleveren) 
✓ De aangepaste nieuwe planning in het tabblad ‘planning’ van de productiestaten.  
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6.3 Inleverdatum verslag 

Je levert het verslag in op de laatste vrijdag vóór de eindweek, in de periode dat je de tafel maakt. 

Let op: 

• Denk aan het verzorgd laten inbinden van je verslag.

• Ongeacht de staat van je meubel (klaar of niet klaar) moet je dit verslag schrijven en op de
bovengenoemde dag inleveren.

Deze ‘Butterfly-leaf table’ is iets ‘te complex’ voor jouw project. 
Je hebt volgens de jaarplanning 5 weken om een tafel te maken. 

Hout  het eenvoudig! 

13



7 Bijlagen 

7.1 Formulier GoNoGo 

Formulier Go-NoGo Tafel 

Naam leerling 

Klas 

Datum 

 Omschrijving meubel: 
• Afmetingen

• Materialen

• Afwerking

 Afspraken PO docent 

Afspraken 
praktijkdocent 

Opmerkingen 

Naam praktijkdocent 

Datum 

Akkoord Niet akkoord 

Handtekening 
praktijkdocent 

14



7.2 Beoordelingsformulier producten PO 

Productbeoordeling 

Meubelmaken Productontwikkeling BOL 4 

Opdracht Tafel Groep 1 M ……. 

Naam Datum 

CHECKLIST 

Leerling Docent 

af
 

n
ie

t 
af

 

af
 

n
ie

t 
af

 

1. Schetsontwerp Programma van eisen (PvE) 1 

Ideeschetsen 2 

Schaaltekening 3 

Schetsen van de verbindingen in exploded view 
(plus maatinschrijving) 

4 

Presentatieschets in perspectief en in kleur 5 

2. Computertekeningen Constructietekening volgens NEN 916 6 

Presentatieafbeelding in Keyshot (rendering) 7 

2D CAD-tekening voor lasersnijder 8 

WAARDERING 
Leerling Docent 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Schetsontwerp
PvE geeft beknopt, helder en compleet overzicht van eisen 9 

Schaaltekening is correct weergegeven m.b.t. aanzichten, maten en plaatsing op het papier 10 

Schetsen zijn met de hand getekend zonder liniaal 11 

Schetsen van de verbindingen geven een compleet en helder beeld van de constructie 12 

Vorm en verhoudingen zijn correct weergegeven 13 

De geschetste constructie is logisch en maakbaar 14 

Presentatietekeningen tonen op realistische wijze vorm, functie en materiaal 15 

Het werk is netjes en verzorgd 16 

De leerling heeft zelfstandig gewerkt binnen de beschikbare tijd 17 

Totaalbeoordeling schetsontwerp: 18 

2. Computertekeningen 19 

De constructietekening voldoet aan NEN 916 20 

De lay-out van de constructietekening is overzichtelijk 21 

De maatinschrijving op de constructietekening is overzichtelijk en compleet 22 

De tekening is met de juiste instellingen geprint 23 

Het werk is netjes en verzorgd 24 

Totaalbeoordeling werkvoorbereiding: 25 

OPMERKINGEN 

Paraaf docent: 
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7.3 Beoordelingsformulier product tafel 

Meubelmaken Praktijk

Opdracht Tafel met massief blad

Naam

Vaste criteria Omschrijving

Tafel met massief blad 1 2 3 4 1 2 3 4

Poten Poten zijn vlak, recht en haaks. 1

Pennen Afmetingen pennen volgens constructiemap

(dikte, hoek-en dagmenagering etc)
2

Voorregel Pennen zijn vlak, recht en overal even dik

Zuigende pen-gatverbinding

Rechte, haakse en sluitende borstlijnen

3

Achterregel Pennen zijn vlak, recht en overal even dik

Zuigende pen-gatverbinding

Rechte, haakse en sluitende borstlijnen

4

Linker zijregel Pennen zijn vlak, recht en overal even dik

Zuigende pen-gatverbinding

Rechte, haakse en sluitende borstlijnen

5

Rechter zijregel Pennen zijn vlak, recht en overal even dik

Zuigende pen-gatverbinding

Rechte, haakse en sluitende borstlijnen

6

Tafelblad Lijmnaden gesloten. Tafelblad is vlak en recht. 7

Onderstel Onderstel is vlak. Tafelblad sluit naadloos aan. 8

Poten staan evenwijdig t.o.v. elkaar 9

Onderstel is haaks 

( diagonalen gelijk ; overstek  blad rondom gelijk )
10

Bladwervels Bladwervels op juiste wijze gemonteerd.

(k rimpvrije constructie ; stalen b ladklemmen max. 2 pt)
11

Oppoetsen Tafelpoten, regels en tafelblad zijn vrij van kruishoutlijnen, 

schuurkrassen, machineslag, lijmresten, potloodlijnen
12

Tafelpoten, regels en tafelblad zijn vrij van uitgescheurde 

houtvezels en putjes.
13

Kanten zijn strak gebroken. 14

Extra werk 15

Extra werk 16

Algemeen Kwaliteit afwerking ( schuren, olie, was of lak) 17

De constructie van de tafel 18

Tempo/ Levertijd 19

Zelfstandig werken 20

Complexiteit meubel 21

De algehele indruk van het meubel is: 22

Werkplek De eigen  én de werkplek van de stamgroep is ordelijk 23

Totaal punten =TP

TP TP

Onvoldoende 1x > >

 Matig 2x > >

Voldoende 3x > >

Goed  4x > >

Cijfer

Totaal aantal punten

Leerling Docent

Productbeoordeling

Leerling Docent

Groep 

Datum

1M………

BOL 4
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7.4 Opmerkingen productbeoordeling tafel 

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Opmerkingen
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7.5 Cesuur productbeoordeling tafel 

Opmerking cesuur tafel met massief blad 

Je kunt voor de tafel zonder extra werk maximaal een 8,6 halen (80 punten). 

Extra werk is ter beoordeling aan jouw praktijkdocent. Denk aan complex freeswerk, uitklinken 

regels, verjongen van de poten, extra regels, laatje, tussenblad, etc etc.    

1 0,1 24 2,0 47 3,9 70 6,2

2 0,2 25 2,1 48 4,0 71 6,4

3 0,3 26 2,2 49 4,1 72 6,5

4 0,3 27 2,3 50 4,2 73 6,7

5 0,4 28 2,3 51 4,3 74 6,9

6 0,5 29 2,4 52 4,3 75 7,1

7 0,6 30 2,5 53 4,4 76 7,2

8 0,7 31 2,6 54 4,5 77 7,4

9 0,8 32 2,7 55 4,6 78 7,6

10 0,8 33 2,8 56 4,7 79 7,8

11 0,9 34 2,8 57 4,8 80 7,9

12 1,0 35 2,9 58 4,8 81 8,1

13 1,1 36 3,0 59 4,9 82 8,3

14 1,2 37 3,1 60 5,0 83 8,4

15 1,3 38 3,2 61 5,1 84 8,6

16 1,3 39 3,3 62 5,2 85 8,8

17 1,4 40 3,3 63 5,3 86 9,0

18 1,5 41 3,4 64 5,3 87 9,1

19 1,6 42 3,5 65 5,4 88 9,3

20 1,7 43 3,6 66 5,5 89 9,5

21 1,8 44 3,7 67 5,7 90 9,7

22 1,8 45 3,8 68 5,8 91 9,8

23 1,9 46 3,8 69 6,0 92 10,0

Cesuur productbeoordeling tafel met massief blad
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7.6 Beoordelingsformulier verslag tafel 

Beoordelingsformulier: Verslag van de tafel 

Naam leerling: 

Docent:   L.L.Zeevenhooven Klas:  1M……40 Datum: 

Max: Score: Opmerkingen: 
1 Verslag getypt en ingebonden bij concierge in zwart ringbandje, voorblad, 

inhoudsopgave, inleiding en  paginanummering. 
5 Niet ingebonden = niet beoordeelbaar 

2 Voeg in ruime mate in kleur afgedrukte foto’s toe die laten zien hoe de tafel tot 

stand is gekomen. Overzichtsfoto’s zijn interessant, detailfoto’s zijn een must. 
8 

3 Beschrijf waarom je voor dit ontwerp van de tafel hebt gekozen. 2 
4 Voeg een aantal schetsen toe bij het verslag. Minimaal toevoegen:  een volledig 

aanzicht en een aantal details van de toegepaste constructies 
3 

6 Voeg de constructietekening toe aan het verslag in A3 formaat. ( geen mono’s) 3 

7 Voeg een juist en volledig ingevulde netto houtstaat toe. 

( zie HMC format werkvoorbereiding) 
5 

8 Voeg een volledig en juist ingevulde voorcalculatie toe van de tafel. ( zie punt 7 

voor format) 
10 

9 Voeg de bij aanvang opgestelde werkvolgorde toe die in het juiste Excel format 

is opgesteld ( zie ook punt 7) 
5 

10 Voeg je originele en handgeschreven dagjournalen toe bij het verslag. De 

dagjournalen moeten voorzien zijn van paraven van je praktijkdocent(en). 
8 

11 Beschrijf of het eindproduct overeenkomt met het ontwerp dat voor aanvang is 

gemaakt. 
1 

12 Schrijf een samenvatting over de eigenschappen van deze houtsoort 

(houtvademecum) en beschrijf ook jouw ervaringen met deze houtsoort 
3 

13 Beschrijf uitgebreid de handelingen die goed gingen ti jdens het maken van de 

tafel ( minimaal 5 items) 
10 

14 Beschrijf uitgebreid de handelingen die niet goed gingen tijdens het maken van 

de tafel ( minimaal 5 items) 
10 

15 Schrijf een uitgebreide evaluatie over het gebruik van je dagjournaals en je 

werkplanning. 

( Denk daarbij aan : lukte het om je dagjournaal bij te houden; waarom lukte het 

om bij te houden; lukte het om  de planning  en de werkvolgorde te volgen; wat 

heeft het bijhouden opgeleverd; tips voor de volgende keer; etc. etc.) 

6 

16 Beschrijf aan de hand van je opgedane ervaringen een gouden tip(s) voor een 

eerste jaars leerling voor het maken van de tafel 
2 

17 Schrijf een nieuwe   werkvolgorde. Gebruik je opgedane ervaringen. De 

werkvolgorde moet volledig zijn, gedetailleerd en  begrijpelijk voor een leerl ing 

die de tafel voor de eerste keer gaat maken. 

8 

18 Schrijf een uitgebreide evaluatie over jouw kwaliteit van werken. 

(Denk aan: kun je nauwkeurig werken; is het eindresultaat perfect; heb je alles in 

één keer goed gemaakt of maak je veel fouten voordat de tafel definitief klaar is?) 

4 

19 Schrijf een uitgebreide evaluatie over jouw tempo van werken. 

(Denk aan: op tijd klaar; extra moeten werken; te veel praten met je buurman; 

snel afgeleid zijn; te laat komen; goed plannen; snel kunne werken etc. etc. ) 

4 

97 0 Cijfer: 97pt = 10,0 ;  58 pt = 5,5 

Cijfer= 

Opmerkingen: 
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7.7 Cesuur verslag tafel 

Cesuur verslag van de tafel 
Punten Cijfer Punten Cijfer Punten Cijfer Punten Cijfer 

1 0,1 26 2,5 51 4,8 76 7,6 

2 0,2 27 2,6 52 4,9 77 7,7 

3 0,3 28 2,7 53 5,0 78 7,8 

4 0,4 29 2,8 54 5,1 79 7,9 

5 0,5 30 2,8 55 5,2 80 8,0 

6 0,6 31 2,9 56 5,3 81 8,2 

7 0,7 32 3,0 57 5,4 82 8,3 

8 0,8 33 3,1 58 5,5 83 8,4 

9 0,9 34 3,2 59 5,6 84 8,5 

10 0,9 35 3,3 60 5,7 85 8,6 

11 1,0 36 3,4 61 5,8 86 8,7 

12 1,1 37 3,5 62 6,0 87 8,8 

13 1,2 38 3,6 63 6,1 88 9,0 

14 1,3 39 3,7 64 6,2 89 9,1 

15 1,4 40 3,8 65 6,3 90 9,2 

16 1,5 41 3,9 66 6,4 91 9,3 

17 1,6 42 4,0 67 6,5 92 9,4 

18 1,7 43 4,1 68 6,7 93 9,5 

19 1,8 44 4,2 69 6,8 94 9,7 

20 1,9 45 4,3 70 6,9 95 9,8 

21 2,0 46 4,4 71 7,0 96 9,9 

22 2,1 47 4,5 72 7,1 97 10,0 

23 2,2 48 4,6 73 7,2 

24 2,3 49 4,6 74 7,3 

25 2,4 50 4,7 75 7,5 

20



Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

par.doc.

par.doc.:

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Doelen voor deze dag:

par.doc.

Resultaat van de dag:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Doelen voor deze dag:

par.doc.:

par.doc.:

par.doc.

Werkplek is wel/ niet ordelijk. Doorhalen wat niet van toepassing is.

Opmerkingen
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Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Doelen voor deze dag:

Opmerkingen

par.doc.

par.doc.

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Resultaat van de dag:

par.doc.:

par.doc.

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

Opmerkingen par.doc.:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)
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Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

par.doc.

par.doc.:

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

par.doc.:

Doelen voor deze dag:

par.doc.

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

par.doc.

Doelen voor deze dag:
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Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

par.doc.:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

par.doc.

Resultaat van de dag:

par.doc.:

Doelen voor deze dag:

par.doc.

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

Doelen voor deze dag:

par.doc.
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Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Doelen voor deze dag:

par.doc.:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

par.doc.

par.doc.

Resultaat van de dag:

par.doc.:

Doelen voor deze dag:

par.doc.

par.doc.:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Resultaat van de dag:

Doelen voor deze dag:
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Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen par.doc.:

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

par.doc.

par.doc.

par.doc.

Opmerkingen par.doc.:

Resultaat van de dag:

Werkplek is    wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)
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Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Resultaat van de dag:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

par.doc.

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen par.doc.:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

par.doc.

par.doc.

Doelen voor deze dag:
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Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Datum: lesuren:

Uren:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

par.doc.

par.doc.:

par.doc.

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen

Werkplek is wel  / niet     ordelijk.  (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Opmerkingen par.doc.:

Doelen voor deze dag:

Resultaat van de dag:

par.doc.
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